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THÔNG BÁO 

 Thực hiện công văn số: 274 -CV/ĐTN ngày 20/09/2021 của huyện đoàn Hoài Đức về 

việc tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 chào mừng 65 năm  ngày truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10
/
2021)" 

 Thiết thực chào mừng kỳ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam 

(15/10/1956 -15/10/2021), 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2021). 

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trường THPT 

Hoài Đức C, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện giọt máu - Triệu tấm lòng''.  

1. Ban Thường đoàn trường kêu gọi các đồng chí CBCNV trong cơ quan tích cực tham 

gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021. 

+ Nữ từ 18 tuổi trở lên, cân nặng từ > 42 kg trờ lên; 

+ Nam từ 18 tuổi trở lên, cân nặng từ > 45 kg trở lên. 

-Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 10/10/2021 (Chủ Nhật). 

-Địa điểm: Trường Tiểu học Đức Giang. 

- Danh sách các đồng chí đăng ký tham gia gửi cho đ/c Hưởng trước ngày 30/09/2021. 

         2. Trong cơ quan đồng chí nào tham gia phong trào hiến máu tình nguyện đảm bảo 02 

tiêu chí: 

+ Đã tham gia hiến máu từ 05 lần trở lên; 

+ Chưa được khen thưởng của UBND huyện về công tác hiến máu. 

Gửi cho đ/c Hưởng trước ngày 28/9/2021 (Thứ 3). Để huyện đoàn biểu dương tại ngày hội 

hiến máu. 

* Lưu ý: Đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hiến máu phải đảm bảo sức khỏe, là 

những người đã đuực tiêm ít nhất 01 mũi Vacxin Covid -19 và cách thời đỉểm tham gia 

hiến máu tối thiểu 04 tuần (tiêm Vacxin trước ngày 12/9/2021). 

Kính mong toàn thể CBGV trong nhà trường tham gia hưởng ứng nhiệt tình./. 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 
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